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EDITORIAL

Cadeirante emocional
Com alguma frequência, estou 

embarcando em algum aeroporto do Brasil. 
O que me chama a atenção é o crescente 
número de passageiros cadeirantes. 
Impressiona o fato de que, mesmo não 
tendo plena mobilidade, viajam. Não se 
deixam vencer pelas dificuldades e nem 
permitem que uma limitação física lhes 
roube o direito de ir e vir, ainda que, para 
isso, necessitem de alguém que empurre a 
cadeira ou os carregue nos braços. Precisam 
de uma cadeira de rodas sim, mas não se 
prendem a ela. Superam-se!

Enquanto há pessoas que se deslocam 
de um lugar para outro em busca de alegria 
para sua alma - mesmo enfrentando 
obstáculos e tendo que superar seus 
limites - há outras que facilmente se 
rendem às provações e ficam prostradas 
diante de situações emocionais adversas. 
O sofrimento as deixa melancólicas, de 
alma pesada. Essas pessoas passam a 
viver como “cadeirantes emocionais”, 
esperando que alguém as carregue pelos 
corredores da vida. Tornam-se dependentes 
dos braços alheios.

Cadeirante emocional é alguém que 
se encontra preso a uma cadeira de rodas 
diferente, não mecânica, emocional. São 
pessoas que desistiram de viver porque 

não souberam lidar com os sofrimentos 
que a vida lhes fez passar. Perderam a 
mobilidade interior, não sonham mais. 
Entregaram-se à melancolia e à prostração. 
Vivem sentadas sobre suas próprias dores 
e são pesadas de alma.

Geralmente, pessoas assim são 
negativas e amargas. Dependentes 
afetivos. Necessitam de babás emocionais, 
de alguém que os acaricie a alma e os 
impulsione para uma vida melhor. Vivem 
acorrentadas por sentimentos mesquinhos 
que há anos armazenam no coração. 
Padecem de memória mórbida e mágoas que 
as mantêm presas a um passado povoado 
de lembranças tóxicas. Precisam se livrar de 
tudo que prende a alma para romper com a 
condição de cadeirantes emocionais.

Para que isso aconteça é indispensável 
fé e força de vontade na busca da superação 
de toda dor. É preciso determinação, largar a 
cadeira emocional e recuperar a mobilidade 
interior para deixar a alma livre outra vez. 
Jesus Cristo disse a um certo cadeirante: “ 
Levante-se e ande!”, ele saltou para a vida. 
Levante-se agora você também! Liberte a 
sua alma! Seja leve! A leveza é parceira da 
mobilidade. Movimente-se!

(*) Estevam Fernandes de Oliveira, Pastor 
Sênior da 1a Igreja Batista de João Pessoa.

PR. ESTEVAM FERNANDES DE OLIVEIRA*



Visitantes
Nos alegramos com a sua visita! 

Volte sempre, pois a alegria será bem maior.

ATIVIDADES
PERMANENTES

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
(Adultos e jovens) - 3:45 pm

CULTO DOMINICAL
5:00 pm

CAFÉ COM
BÍBLIA

Quarta-feira - 8:00 pm

CEIA MEMORIAL
1º domingo do mês

ANIVERSÁRIOS

 -  JANEIRO
06 - Cas.: James & Stephanie Wheaton
07 - Adeildo dos Santos
11 - Reny Louzada
17 - Cecilia da Silva
21 - Lidia L Parreira / Monica Malas
22 - Meyre Ellen Nunes Gomes
24 - Clélia Pinho
25 - Douglas L Parreira
26 - Kevin J. Chan
31 - Sofia Soares
       Cas.: Nathalia & Douglas Parreira 

SEGUNDA-FEIRA
Ministério Pastoral e
Família Pastoral

TERÇA-FEIRA
Diretoria da LiberNY
e Ministério de Artes Culinárias

QUARTA-FEIRA
MIAMA - Ministério de Adoração, 
Música e Artes e Minist. de Jovens 
e Adolescentes

QUINTA-FEIRA
Famílias de Nossa Igreja
e Visitantes

SEXTA-FEIRA
Ministério de Finanças
e Ministério de Mulheres

SÁBADO
Enfermos & Ministério de Crianças

DOMINGO
Ministério de Oração,
Famílias da Igreja e Brasil

AGENDA
DE ORAÇÃO



Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

Louvando e Adorando ao Senhor Com Cânticos
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

Momento de Oração - Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas e Comunicações - Pr. Aloísio Campanha

Apresentação do Bebê - Pr. Aloísio Campanha
GABRIEL BRASIL DE CARVALHO

Thales de Carvalho Silva e Lorena Lee Brasil de Carvalho

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Louvando e Adorando ao Senhor Com Cânticos
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

Palavras Finais & Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental

Culto de Louvor
e Adoração


